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Benodigde materialen:
nylon gecoat edelstaaldraad, kalotjes zilver, knijpkralen zilver,
tussenringen Ø 7 mm en 8 mm zilver, geslepen glaskralen Ø 0,4
mm in verschillende kleuren, karabijnsluiting zilver, antieke metallic kralen mix klein

Benodigd gereedschap:
tangen, meetlint

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Heb je nog een trendy armband nodig? Een die bij elke outﬁt past?
Dan is de “regenboog-armband” precies het juiste voor jou en je vriendinnen!
De armband wordt gemaakt van geslepen glaskralen en kan heel
eenvoudig zelf worden gemaakt.

Meet de omvang van je pols en knip ca.
25 cm van het nylon gecoat edelstaaldraad af.

polsomvang (cm)
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00

armband (cm)
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50

Rijg aan een uiteinde van de draad een kalotje en
een knijpkraal op.
Rijg de draad weer terug door de knijpkraal en trek
de draad aan zodat een klein lusje ontstaat.
Knijp de knijpkraal dicht.
Schuif het kalotje over de knijpkraal en knijp deze
dicht.
Rijg nu de kralen volgens de afbeelding op de draad.
(Hoeveelheid kralen voor lengte armband - sluiting)
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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Rijg nu weer een kalotje en een knijpkraal op.
Rijg de draad weer terug door de knijpkraal en
door 1-2 kralen en trek de draad aan zodat een
klein lusje ontstaat. Knijp de knijpkraal dicht.
Schuif het kalotje over de knijpkraal en knijp
deze dicht.
Knip de overtollige stukken draad af.
Neem nu twee tussenringen.
De ene tussenring bevestig je aan de ogen van
het ene kalotje en de andere tussenring aan de
ogen van het andere kalotje.

Breng bij het aanbrengen van de tussenringen
op een van de tussenringen een karabijnsluiting
aan voordat je hem weer dicht buigt.

Mocht de armband te kort zijn kun je deze
altijd nog verlengen door een aantal extra
tussenringen aan elkaar te bevestigen, zodat
een kettinkje ontstaat.

Veel plezier bij het maken!
Benodigd gereedschap:
tangen, meetlint

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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